Laulību Dievkalpojums
1. Dziesma
2. Uzruna
Dziesma
3. Klausīsimies Dieva vārdus par kristīgās laulības kārtu, kurā
tagad gribat stāties. Tā saka tas Kungs: (Mt.19/1.Moz.2)
1.Moz.2: “18 Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Nav labi cilvēkam būt
vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam." 24 Tādēļ vīrs atstās
tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu."”
Uzklausiet kā jums kā kristīgiem laulātiem būs dzīvot, lai jūsu
laulības kārta būtu Dieva svētīta: (Kol3; Ef.5)
“12 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā
līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, 13 ka jūs cits citu
panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru;
tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. 14 Un pāri visam
tam lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite.
25
Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi,
pats nododamies viņas labā, 26 lai to darītu svētu. 28 Tā arī vīriem
pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl
sevi pašu
22
Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. 23 Jo vīrs
ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva. 24 Bet, kā draudze ir
paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās..”
4.Pēc šiem vārdiem aplieciniet Dieva un šo liecinieku priekšā savu
vēlēšanos stāties Kristīgā laulībā.
Līgavainis: Es (vārds uzvārds) Dieva un liecinieku priekšā
apliecinu, ka no laba prāta un no sirds pieņemu tevi par savu
kristīgo laulāto draudzeni; apsolu tevi uzticīgi mīlēt un cienīt un
kopā ar tevi saņemt un panest laimi un nelaimi, priekus un bēdas,
kā Dievs mums to piešķirs pēc sava svētā prāta, kā arī apsolu tevi
nekad neatstāt, nedz no tevis novērsties, nedz šķirties, līdz kamēr
pats Dievs mūs šķirs laicīgā nāvē.

To esmu no patiesas sirds esmu nolēmis un apņēmies - lai Dievs
man palīdz!

Līgava: Es (vārds uzvārds) Dieva un liecinieku priekšā apliecinu, ka
no laba prāta un no sirds pieņemu tevi par savu kristīgo laulāto
draugu; apsolu tevi uzticīgi mīlēt un cienīt, un kopā ar tevi saņemt
un panest laimi un nelaimi, priekus un bēdas, kā Dievs mums to
piešķirs pēc sava svētā prāta, kā arī apsolu tevi nekad neatstāt,
nedz no tevis novērsties, nedz šķirties, līdz kamēr pats Dievs mūs
šķirs laicīgā nāvē.
To esmu no patiesas sirds esmu nolēmusi un apņēmusies - lai
Dievs man palīdz!
Vai arī (Pamatodamies

uz šiem vārdiem es tevi (vārds un uzvārds)
jautāju Dieva un šo liecinieku priekšā: Vai tu no laba prāta un no
sirds šo savu līgavu gribi pieņemt par savu kristīgu laulātu
draudzeni, viņu uzticīgi mīlēt un cienīt, vai gribi līdz ar viņu saņemt
un panest laimi un nelaimi, priekus un bēdas, kā jums to Dievs
piešķirs pēc sava svētā prāta, vai arī apsolies viņu nekad neatstāt,
nedz no viņas novērsies ne šķirties, līdz kamēr pats Dievs jūs šķirs
laicīgā nāvē? Ja tu to no visas sirds esi nodomājis un apņēmies,
tad to apstiprini visiem dzirdot sacīdams “Jā”.)
(Tāpat arī tevi (vārds un uzvārds) jautāju Dieva un šo liecinieku
priekšā: Vai tu no laba prāta un no sirds šo savu līgavaini gribi
pieņemt par savu kristīgu laulātu draugu, viņu uzticīgi mīlēt un
cienīt, vai gribi līdz ar viņu saņemt un panest laimi un nelaimi,
priekus un bēdas, kā jums to Dievs piešķirs pēc sava svētā prāta,
vai arī apsolies viņu nekad neatstāt, nedz no viņa novērsies ne
šķirties, līdz kamēr pats Dievs jūs šķirs laicīgā nāvē? Ja tu to no
visas sirds esi nodomājusi un apņēmusies, tad to apstiprini visiem
dzirdot sacīdama “Jā”.)

5. Tas Kungs to ir dzirdējis. Svētī gredzenus ar vārdiem:
“Gredzens kristīgā draudzē ir laulības zīme. Tas lai Dieva un
liecinieku priekšā jums atgādina un apliecina, ka kristīgā laulībā
esat savienoti.”
6.Līgavainis uzvelk gredzenu līgavai, līgava uzvelk gredzenu
līgavainim. Līgava labo roku liek uz Bībeles, virs līgavas rokas –
līgavaiņa labā roka, virs līgavaiņa rokas – mācītāja roka. Mācītājs
saka: “Kad nu jūs abi viens otru gribat ņemt par savu kristīgu
laulātu draugu un to tagad Dieva un liecinieku priekšā, visiem
dzirdot, esat izteikuši, rokās uz to devušies, laulības gredzenus
mainījuši, tad es jūs salaulāju Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara
vārdā. Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Dievs lai
jums dod svētību un mieru! Āmen!”
7. Aicinājums jaunajam vīram noskūpstīt savu sievu.
8.Sacīsim Lūgšanu: “Uz Tevi visu spēcīgais Dievs, sirds žēlīgais
debesu Tēvs, mēs paceļam savas sirdis un lūdzam Tevi: dāvini
šim laulātam pārim, kā arī visiem citiem laulātiem draugiem savu
Svēto Garu, lai Viņš tos gaismā un patiesībā vada un valda, ka tie
mīlestībā, vienprātībā un dievbijībā kopā dzīvo, viens otram nastas
nesot, priekus un bēdas dalot. Palīdzi tiem visās vietās; svētī tos
un dod tiem spēku no augšienes, ka tie savā laikā var iemantot
debesu prieku un svētību caur tavu mīļo Dēlu, Jēzu Kristu, mūsu
Kungu, kā vārdā mēs lūdzamies:
“Mūsu Tēvs debesīs …”
9. Svētīšana
10. Beigu dziesma

